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 Political  سياسی

  
  Carmela Negrete کارمال نگريته: نويسنده         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی   :  مترجم  
   ٢٠١۶ مارچ ٢۴برلين ــ                   

  
  :شت مترجمياددا

 از رويدادھای رقتبار زمانۀ ماست، که اخبار ناگوارش روزمره در صفحات جرائد و ،فرار از جنگھا
آنانی که در بسترھای گرم و نرم غنوده اند و آسوده خاطر از . نھا از پيش ديدۀ ما می گذرديوتلويز

 جنگ و بدبختی در گريزند و دغدغۀ روزگار به سر می برند، وضع اسفبار آنانی را در نمی يابند، که از
اما انسانان آزاده و با .  شھر و ديار و وطن و مأوای خود را ترک می کنند"يا مرگ يا زندگی"با قمار 

پريشان می گردند و دست به کار، تا به به خود می لرزند،  ، دنيا ازين وضع اسفبارسراسراحساس در 
  !!!برسندکارانۀ زورآوران جھان بھی تو قربانی سياستھانھای درمانده اچنين انسياری 

 فراريان جنگھا طرفداری از به ه ھسپانيازين جمله بودند، کسانی که چارشنبه گذشته در پنجاه و دو شھر
  .َ و دين وجدانی و انسانی خود را اداء نمودند شعار دادندپا خاستند، ، بهرگان بی پناهاو آو

نوشت، که قسمتھائی از آن را در زمينه مقاله ای  ٢٠١۶ مارچ ١٨ به تأريخ "کارمال نگريته"خانم 
  :می گذرانم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "ترجمه کرده و از نظر خوانندگان گرامی

  

  بيرق نيم افراشتۀ اتحاديۀ اروپائی
ِ شھر ھسپانيه به خاطر پذيرش پناه آوران و به ضد پيمانی دست به تظاھرات ۵٢ھزاران نفر در 

  .تحاديۀ اروپا و ترکيه باھم بسته اندزدند، که ا
 

 
  

  نمائی از تظاھرات چارشنبۀ گذشتۀ شھر مادريد در برابر سياست   
                        ضد پناھجويان اتحاديۀ اروپائی

 و و بر سياست مشترک اتحاديۀ اروپاسپانيه به پا خاستند ھگذشته ھزاران نفر در پنجاه و دو شھر ھفتۀ شام چارشنبه 
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به مناسبت اجالس سران اين اتحاديه که . دنددست به اعتراض زترکيه مبنی بر مسترد کردن پناھجويان به ترکيه، 
بروکسل دائر گرديد، يک صد و بيست سازمان ــ به شمول اتحاديه ھای خرد و  و جمعۀ گذشته در روز پنجشنبه

 و دور از ناجائزقرارداد "ِعليه اين م را مردــ و غيرھم  احزاب چپی و گروھھای حقوق بشر ،گریربزرگ کا
  .ند فراخواند"اخالق انسانی

 

 
  

  هگوشه ای از تظاھرات باعظمت شھر مادريد، پايتخت ھسپاني
  

 از پنج ھزار نفر زيادتر، که در آن  در مرکز شھر مادريد صورت گرفت"ُل سلِپورتا د"بزرگترين تظاھرات در 
معاملۀ ددمنشانه و وحشيانۀ : ، که اعالم کردAlberto Garzónپھا َندۀ حزب چک کرده بودند ــ به شمول نمايرااشت

 بار »اروپای بيروکراتھا« را از ماِاتحاديۀ اروپائی در برابر کسانی، که از بد حادثه پناه آورده اند، نفرت و انزجار 
 ترکيه، که  با اشتراک؛خته شده اند برانگي"ناتو"ند، که از طرف  ا گريزدر حال اين انسانھا از جنگھائی . آورده است

  :  گفت که کانديد چپھا در انتخابات پارلمانی ست،Garzón .ين پيمان نظامی ستعضو ھمنيز 
  !!!نازيھا را تازه می سازدتلخ اين امر خاطرۀ 

 

 
  " ملگا"ارگری، در صدر مظاھرات باشکوه شھر پرچمھای اتحاديه ھای ک

  
اض بر سياست اتحاديۀ اروپا در برابر پناھجويان، بيرقھای اين اتحاديه را که سپانيه به رسم اعترھبسا شھرھای 

ًمعموال بر فراز شاروالی ھا جلوه می فروشند، يا کامال پائ ين کردند و يا مانند برسلونا، به حالت نيمه افراشته ً
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کز ايالت رر م و دکردندھا شعارھائی را به نفع پناھجويان نصب آن بر ايوان بسا شارواليوه بر عال. آوردنددر
يگر حکومات شھری برسلونا و مادريد و شھرھای د. نصب گرديد» !!!پناھجويان خوش آمديد« کتلونيا شعار

سپانه و ممالک اتحاديۀ ھن حکومت ُ جھت پذيرش پناھجويان اظھار آمادگی نشان داده و سياست تحصًيحاصر
  .  دتقبيح کردنبه شدت  ،وران آاروپائی را به مقابل پناه

 
 


